
   

 

 
KEKO – AIKUISTEN KEHITYSVAMMAISTEN 
HENKILÖIDEN KUNTOUTUS 
 
 
Kuntoutuksen kohderyhmä ja tavoitteet 
 

Miina Sillanpään Säätiö on toteuttanut jo vuodesta 2001 lähtien STEA:n avustuksella 
Keko-kuntoutusta työikäisille kehitysvammaisille henkilöille ja heidän ohjaajillensa. 
 
Kuntoutuksen aikana osallistujat oppivat monipuolisesti toimintakykyä ja 
terveyskäyttäytymistä edistäviä keinoja. Lisäksi osallistujien omat ohjaajat löytävät 
keinoja, joilla he tukevat osallistujien toimintakykyyn ja terveyteen liittyviä muutoksia. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kuntoutuksen toteutus 
 

Vuonna 2020 järjestetään viisi Keko-kuntoutusryhmää, joissa kussakin on kahdeksan 

osallistujaa ja kaksi ohjaajaa. Kuntoutus koostuu kolmesta kokonaisuudesta: 

 

• neljän vuorokauden aloitusjakso Helsingissä.  

• viiden kuukauden omaseurantajakso osallistujien kotipaikkakunnalla. 

• kolmen vuorokauden seurantajakso osallistujien kotipaikkakunnalla.  

 
Kuntoutuksessa arvioidaan osallistujien toimintakykyä ja terveysriskejä. Jokainen 
osallistuja laatii omat kuntoutumistavoitteensa, joiden toteutumista tuetaan ja 
seurataan. Osallistujat oppivat käytännönläheisesti terveyttä edistävästä liikunnasta, 
ravitsemuksesta, palautumisesta ja itsestä huolehtimisesta. He kokeilevat mm. 
erilaisia liikuntalajeja, harjoittelevat henkilökohtaisen hygienian hoitoa sekä 
perehtyvät käytännössä terveelliseen ravitsemukseen. Osallistujat harjoittelevat 
omaseurantajaksolla Helsingissä oppimiaan taitoja ohjaajiensa tuella.   

  
Osallistujien omia ohjaajia valmennetaan omaseurantajaksolla etäyhteyden avulla.  

Valmennus tarjoaa keinoja terveyttä edistävän toiminnan suunniteluun ja 

toteuttamiseen kotipaikkakunnalla. Valmennuksen ajankohdat sovitaan 

ryhmäkohtaisesti. 



   

 

 
Hakeminen kuntoutukseen, kuntoutuksen hinta ja käytännön järjestelyt  
 

Kuntoutukseen haetaan ryhmänä. Samasta paikasta kuntoutukseen hakee kahdek-
san työikäistä kehitysvammaista henkilöä ja heidän kaksi motivoitunutta ohjaa-
jaansa. Omat ohjaajat huolehtivat Helsingissä kehitysvammaisten osallistujien lääki-
tyksestä, avustavat heitä päivittäisissä toiminnoissa ja osallistuvat Keko-kuntoutuk-
seen. 

 
Kuntoutus on maksutonta kehitysvammaisille osallistujille lukuun ottamatta 
matkakuluja, joista he vastaavat itse. Kuntoutukseen sisältyy majoitus kahden 
hengen huoneissa täysihoidolla. Miina Sillanpään Säätiö korvaa ohjaajien palkan 
sosiaali- ja matkakuluineen kuntoutuksen aloitusjaksolla (4 vrk.). 
 
Hakulomakkeita saa Miina Sillanpään Säätiön verkkosivuilta, Keko-kuntoutuksen si-
vulta: www.miinasillanpaa.fi  
 
Lomakkeet palautetaan sähköpostilla ulla.arifullen-hamalainen@miinasillanpaa.fi  
tai osoitteella: 

Miina Sillanpään Säätiö  
Ulla Arifullen-Hämäläinen / KEKO 
Taavetti Laitisen katu 4, 00300 Helsinki 

 

 
Keko-kuntoutuksen alustavat aikataulut vuonna 2020  
 

Kuntoutusryhmä Ensimmäinen lähi- Toinen lähikontakti- Hakuaika päättyy 
numero kontaktijakso  jakso  
Keko 77: 23.03.–26.03.2020 25.08.–27.08.2020 13.02.2020   
Keko 78: 20.04.–23.04.2020  15.09.–17.09.2020 06.03.2020  
Keko 79: 27.04.–30.04.2020  29.09.–01.10.2020 06.03.2020   
Keko 80: 25.05.–28.05.2020  13.10.–15.10.2020 20.03.2020  
Keko 81: 01.06.–04.06.2020 27.10.–29.10.2020 20.03.2020 

 
 

Lisätietoja 
 

Kehittäjä    Kehittäjä 
Ulla Arifullen-Hämäläinen  Tomi Nevalainen, 
puh. 050 5665 327   puh. 050 3565 084    
ulla.arifullen-hamalainen@miinasillanpaa.fi  tomi.nevalainen@miinasillanpaa.fi  

 
 
 
 
 

 

http://www.miinasillanpaa.fi/
mailto:ulla.arifullen-hamalainen@miinasillanpaa.fi
mailto:ulla.arifullen-hamalainen@miinasillanpaa.fi
mailto:tomi.nevalainen@miinasillanpaa.fi

